לשכת מנכ"ל המועצה
ט"ז סיון תש"ף
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מליאה – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 7-20
מיום 7.6.20
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציגת יכיני
נציג דורות
נציגת נחל עוז
נציג מפלסים
נציגת כפר עזה
נציג גבים
נציגת ניר עם
נציגת רוחמה

נוכחים:

אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
מורן חג'בי
ניר בן אשר
עדי גן אל צ'רי
דוד בן ברון
מירה שטהל
ירון להב
דנה מזרחי בראודה
הדר שריד

-

חסרים:

אורנה נעים
אדי פולנסקי

 נציגת ארז -נציג אור הנר

אורחת:

חיה ברדמן

 -מנהלת יחדיו

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
לילך שיינגורטן
שמעון קרן צבי

 מנכ"לית המועצה -גזבר המועצה
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פירוט הסעיפים:
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  6/20מיום :3.5.20
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  6/20אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
חיה:

חיה סוקרת לחברי המליאה את פעילות יחדיו בימי קורונה :קשר טלפוני
שבועי לכל באי מרכז יחדיו ( 400חברים) ,שליחת מסרים במדיה
הדיגיטלית (ווטסאפ ,אתר ,פייסבוק) פעמיים ביום ,בבוקר שיעורי ספורט
ובערב זמן תרבות והודעות .חילקנו מזון לזכאי מרכז היום שרצו בכך.
לפני כשלושה שבועות (ברגע שניתן היה) ,התחלנו בפרויקט "יחדיו
בקהילה" ,חוגי יחדיו בישובים  -היה מוצלח מאוד ויש ישובים שממשיכים
בכך גם עכשיו שיחדיו נפתח .חיבקנו וחובקנו בחזרה.

אופיר:

אנחנו רואים בחיה כמנהלת תחום הוותיקים במועצה ,המקום נותן
יותר ויותר מענה לאוכלוסיית הוותיקים הצעירים.

ניר:

איך זה עובד מול הקבוצים?

חיה:

בכל ישוב יש איש קשר .בנוסף ,אנחנו בקשר מול מנהל הקהילה
ורכז/ת רווחה בישוב .רוני סרי ,רכזת תחום קהילה ,בקשר עם האנשים
הרלוונטיים בכל יישוב .עובדי המרכז עובדים קשה ,בונים ביחד
תוכניות משותפות.
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.3

אופיר:

אנו משקיעים כמיליון  ₪בתחום .המטרה – לעבוד על פעילויות
מסודרות ,ועדת היגוי משותפת מאשרת את התוכניות.

חיה:

זו הדרך לוודא שהכסף לא "נבלע" – מאוד עזר למנהלי הרווחה.

דודו:

אצלנו הוותיקים החליטו על זה.

אופיר:

ממליץ להגיע ליחדיו ,ללמוד על הנעשה במרכז.

מורן:

אני מבקרת במרכז לראות מה שלום הוותיקות מהישוב – מתרשמת
מכלל העבודה.

אופיר:

יש לנו חלום לסדר את מגרש הכדורגל – סך של  2-3מ' .₪הצגתי את
הנושא ל .JNF-בנוסף ,הצגתי גם את פרויקט מיל"ה ,רק כך נוכל
להוביל למגרש מסודר.
בטיחות במתקני ספורט – בוצע סקר בישובים .קיימנו ישיבה פנימית
לבחינת פתרון הליקויים.

שמעון:

ועדת גבולות אימצה את הסכם הגבולות עם שדרות.

עדכונים בנושא בית הספר:
אופיר:

ירון ומירה ביקשו לעלות את נושא בית ספר התיכון לדיון.

ירון:

מרגיש שהאדמה רועשת וגועשת .חושב שיש לנו מקום לתת למנהל
רוח גבית ,לאור ניסיונות של מספר מורים להציג את כל פעילות
ביה"ס באור שלילי .חשוב להעצים ולתמוך בהנהלה הקיימת ,חשוב
שידעו שיש להם גיבוי .היה שמח שלא נעבור על זה בשקט ,יש מורים
שחייבים לדעת את מקומם.

מירה:

נכון שזה קורה .התמונה לא כל כך פשוטה – ה DNA-של שער הנגב,
היה דיאלוג שכיום לא קיים לתחושת מורים רבים .חשוב לתת תמיכה
מלאה להנהלת ביה"ס ,יחד עם הכלה של האירוע והבנה שצריך
להתייחס גם לקולות השונים שעולים מהשטח.

אופיר:

המבזק השבועי בסוף השבוע נכתב עם המון מחשבה להציג את
הדברים ,היה לי חשוב להציג את היסודות עליהם נשענת המדיניות
החדשה :בית ספר כעוגן קהילתי ,חברתי – פדגוגי ,רציפות  ,שייכות
ובית .המשאב הכי משמעותי  -מבחינתי הם המורים .יש מורים "שזזה
להם האדמה" – חשוב לשמר אותם ומבוצעים פעילויות בנושא .יש
המון מורים שמרוצים מהתהליך שמתבצע.

דודו:

גם הורים.
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.4

אופיר:

שני תהליכים מרכזיים שאנחנו מתחילים להוביל בביה"ס  :תהליך
קהילתי – איך מחברים את הקהילה לחינוך? מהו העוגן שאנחנו
מדברים עליו? ותהליך בתוך ביה"ס ,בנייה של חדר מורים.
אני מלווה את התהליך ברמה היומיומית.

הדר:

ברוחמה ההורים מאוד נסערים ,מציגים את מה שמירה הציגה
בתחושה שהמועצה לא מטפלת בשקיפות.

אופיר:

נפגש עם ההורים ,יעקב נפגש עימם .אני מקשיב להרבה קולות – לא
תמיד מסכים .אתמול נפגשתי עם קבוצת הורים ברוחמה .משימה
מרכזית של יעקב – לבנות חדר מורים.

הדר:

מאוד חשוב שיעקב ירתום את כל המורים.

דודו:

מנסיון אישי ,יש לתת יותר דגש על הבגרויות .לא נכון להגיע למצב
של הצלחה כל כך נמוכה בבגרות .יש על כך השלכה על החיים
של הצעירים .אני תומך בתהליכים שהנהלת ביה"ס מובילה .יש
לנסות לחזק את בית הספר כעוגן קהילתי ,אך לא על חשבון הליבה.

מורן:

מכירה את ביה"ס מהצד הקהילתי – מרגישה שהשנה יש עם מי
לדבר ,שיש יותר פתיחות לעבודה משותפת עם החינוך החברתי.
חושבת שהשיח הוא על מהות ביה"ס .תפקידנו לתת רוח גבית
להנהלת ביה"ס.

דנה:

פגשתי מקרוב את נושא ההצלחה בבגרות בשער הנגב  -מרגישה
שיש תחושה כי בעבר לא נלחמו על ההצלחה של כל ילד מבחינה
לימודית .יש לתת חשיבות גם לרוח וגם להצלחה הלימודית.

עדכונים בסעיפי תקציב:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)
שמעון:

נותן הסבר על עדכונים בסעיפי תקציב:
דו"ח הביצוע לשנת  - 2019טיוטה מוגשת לביקורת מראה שעקב
הכנסות נוספות שהתקבלו ,לא נזקקנו להשתמש בעודף שנצבר
כמקור ,אשר על כן מוצע להפשיר מהתקציב המותנה שני סעיפים:
 .1מנהל תחום אסטרטגי;
 .2תשלום לקיבוצים על שירותי גביה מרוכזת.
בנוסף ,מובאים לאישור שני סעיפים הקשורים להקצבות מיוחדות
של מפעל הפיס לטיפול באוכלוסיה שנפגעה מהקורונה.
עדכון סעיפים נוספים ,יובא למליאה הבאה ,כאשר עדכון מלא של
התקציב יובא למליאה לאחר הגשת הדו"ח הסקור החצי שנתי.
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החלטה:

7-20-4

שהובאו למליאה בסך
מאשרים עדכון סעיפי תקציב
 373,257אש"ח ,התקציב (ללא החלק המותנה) יעמוד על
 137,150אלף .₪
אושר ללא מתנגדים.

.5

אישור דו"חות עמותות/תאגידים לשנת :2019
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
אופיר ושמעון :מציגים את המאזנים המאושרים (למעט העמותה לפיתוח
שירותים חברתיים ועמותת התיירות שקמה בשור) לשנת .2019
דגשים:
מתנ"ס
הדו"ח עבר את ועדות המתנ"ס – ועדת כספים ,ועדת ביקורת
והנהלה .היקף הפעילות  11.5מ' .₪סיימנו את הדו"ח בהכנסות
נטו של כ 400,000-אש"ח .גרעון מצטבר בסך  200אש"ח וכיסוי
הוצאות פחת בסך  89אש"ח .יתרה חיובית בסך  161אש"ח.
עמדנו ביעד של כרית בטחון -גיוסו המון תקציבים.
ספורט:
גם השנה הסתיימה בעודף .בעמותה נצברו מיליון  - ₪כמחצית
הסכום מיועדת לשימוש בשנים קשות ,וכמחצית להשקעות
בתחום  .מזכירים  -השנה תוקצבה העמותה בשלב זה ב200-
אש"ח במקום  400אש"ח בשנים קודמות.
דודו:

האם הוחזרו הכספים להורים?

אופיר:

בספורט ובהידרו – הכספים הוחזרו ,במתנ"ס – לא חויבו.

שמעון:

השפעת הקורונה תהיה משמעותית בעיקר במרכז ההידרותרפי ,שם
היו הוצאות בלתי נמנעות בתקופת הקורונה .בודקים היכולת לקבל
החזרים מהמדינה.
חכ"ל:
בשנת  2019המשכנו במדיניות של שמירה על איזון תקציבי.
יש כוונה של משרד הפנים להקים חברה למים וביוב – התנאים
שמציעים לחברות המועצתיות יותר נמוכים מהמצב של התאגידים.

יוסי:

החלפה של שעונים בהרחבות ,עלול לגרום להוצאה משמעותית.

שמעון:

צברנו מספיק כסף בקרן השיקום לטובת הנושא ,כך שלא צפויה
השפעה מהותית על הוצאות החברה.
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פארק תעשיות ספירים
משותף לשער הנגב ושדרות – משלמים מכספי הארנונה לתפעול
הפארק .הוצאות בסך כ .₪ 1,700,000 -קיימת גם קרן שיקום
שרשומה במועצה כתב"ר .1075
דודו:

במידה והתאגידים העירוניים נכנסים לגירעון ,האם המועצה מחויבת
בכיסוי הגירעון?

אופיר:

בסופו של יום המועצה מחויבת בכיסוי הגירעון בתאגידים העירוניים,
מכאן ההקפדה ההדוקה . .מצב העמותות שלנו – בסדר ,למעט
ההידרו שהיה מאוזן עד  2019ועלול לסיים בשנת  2020בגירעון מסוים
בשל הקורונה.

שמעון:

אנו בוחנים את סיוע המדינה לפעילות העמותות ,כולל שכר עובדים
וחזרה של עובדים מחל"ת.

הוחלט:

7-20-5

המליאה רשמה בפניה את הדין וחשבון השנתי ל 2019-עפ"י סעיף
( 63א) (( )11ה) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)
בתאגידים הבאים:
מתנ"ס שער הנגב – עמותה לחינוך ,אומנות ,תרבות וספורט
(ע"ר)
פארק תעשיות ספירים בע"מ.
האגודה לקידום הספורט בשער הנגב (ע"ר).
החברה לפיתוח שער הנגב (ע"ר).
-

אושר ללא מתנגדים.
.6

שונות:
 )1הסכם בין המועצה לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד).
שמעון:

אנו מתבקשים לאשר את ההסכם בין המועצה לעמותה לפיתוח
שירותים חברתיים שנוסח ע"י היועצת המשפטית של המועצה.
כל העמותות המתוקצבות פטורות מתשלום ארנונה ,למעט
השירות הפסיכולוגי.
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הוחלט:
7-20-6/1

מאשרים את ההסכם בין המועצה לעמותה לפיתוח שירותים
חברתיים.
אושר ללא מתנגדים.

 )2תב"רים
הגדלה והקטנה:
תב"ר :1852

אור הנר – תשתיות ל 32-יח"ד מתוך 62
מטרה:
יח"ד
 - ₪ 8,602,067השתת' בעלים – קבוץ
סכום קודם:
אור הנר
 - ₪ 2,923,200השתתפות ממשלה –
משרד הבינוי והשיכון
סכום ההגדלה - ₪ 624,800 :השתתפות ממשלה –
משרד הבינוי והשיכון
סכום ההקטנה - ₪ )1,702,067( :השתתפות בעלים –
קבוץ אור הנר
₪ 10,448,000
סה"כ:

הגדלה
תב"ר :1075

פיתוח תשתיות פארק תעשיה
מטרה:
 - ₪ 25,374,131הקצבה מתקציב רגיל
סכום קודם:
יתרות מתקציב בלתי
(- ₪ )30,000
רגיל
סכום ההגדלה - ₪ 1,313,922 :הקצבה מתקציב רגיל
וריביות
₪ 26,658,053
סה"כ:

תב"ר :1570

הסדרי בטיחות ליד גני ילדים ק .ניר עם
מטרה:
 - ₪ 146,748השתת' בעלים – קבוץ ניר
סכום קודם:
עם
 - ₪ 766,142משרד התחבורה
 - ₪ 191,599מלוות מבנקים ואחרים
סכום ההגדלה - ₪ 16,300 :השתת' בעלים – קבוץ ניר
עם
 - ₪ 3,860מלוות מבנקים אחרים
₪ 1,124,649
סה"כ:
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לשכת מנכ"ל המועצה
תב"ר :1674

תכנון ובניית מרכזי תרבות וספורט ממוגן
מטרה:
 - ₪ 500,000משרד לפיתוח הפריפריה
סכום קודם:
הנגב והגליל
 - ₪ 494,000הסוכנות היהודית
 - ₪ 208,000מלוות מבנקים ואחרים
סכום ההגדלה - ₪ 200,000 :מלוות מבנקים ואחרים
₪ 1,402,000
סה"כ:

בניית מרכז ספורט ,תרבות וצעירים
מטרה:
תב"ר :1849
 - ₪ 1,000,000משרד לפיתוח הפריפריה
סכום קודם:
הנגב והגליל
 - ₪ 19,150,200טוטו וסן-דייגו
 - ₪ 1,110,000השתתפות ממשלה – מ.
השיכון
סכום ההגדלה - ₪ 5,577,463 :מפעל הפיס
₪ 26,837,663
סה"כ:
ההגדלה מהיתרה שנצברה למועצה עד שנת  .2019לשם ביצוע
שמעון:
הפרויקט במלואו נצטרך לבקש הקדמה של כספי הפיס לשנים
 ,2020-2023יובא לדיון בנפרד.
חדש
תב"ר :1904

מטרה:
מימון:
סה"כ:

תב"ר :1905

מטרה:
מימון:

הכנת תב"ע קבוץ ברור חיל
 - ₪ 2,720,362רשות מקרקעי ישראל
₪ 2,720,362
בית אלבה מפלסים
 - ₪ 400,000השתתפות החטיבה
להתיישבות
 - ₪ 80,000השתתפות קבוץ מפלסים
₪ 480,000

סה"כ:
הקטנה
תב"ר :1858

מצ'ינג לתקציבי מדינה והשקעות
מטרה:
בישובים
 - ₪ 412,503מלוות מבנקים ואחרים
סכום קודם:
סכום ההקטנה - ₪ )200,000( :העברה לתב"ר 1674
( - ₪ )3,860העברה לתב"ר 1570
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לשכת מנכ"ל המועצה
הוחלט:
7-20-6/3

המליאה מאשרת את התב"רים שהוצגו
אושר ללא מתנגדים.
רשמה :לילך שיינגורטן

לילך שיינגורטן
מנכ"ל המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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